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Henrik Zäther ny vd på HSB
Projektpartner
Henrik Zäther blir ny vd på HSBs nyproduktionsbolag Projektpartner AB. Han
kommer från tjänsten som vd på HSB Göta.
– Jag är stolt över att få möjligheten till ett sådant stimulerande och
spännande uppdrag i HSB. Redan idag är HSB den branschledande
bostadsrättsutvecklaren som bygger i hela landet. Den stora utmaningen är
att fortsätta den utvecklingen och ytterligare öka HSBs utbud av bostäder till
våra medlemmar, säger Henrik Zäther, tillträdande vd HSB Projektpartner.

Antalet byggstarter för HSB Projektpartner har ökat stadigt de senaste åren.
Idag är HSB den bostadsutvecklare som byggstartat flest bostäder utanför
Stockholmsområdet. Under 2016 uppgick antalet byggstarter till uppemot 1
300 för HSB Projektpartner, för hela HSB är siffran omkring 2 200. I år är
prognosen för HSB Projektpartner att öka produktionen till 1 500 bostäder.
Och därefter öka med 100 per år fram till 2019. Antalet årliga
produktionsstarter för HSB Projektpartner ska långsiktigt ligga mellan 1
500–2 000.
– Med Henrik Zäther som ny vd för HSB Projektpartner får vi en erfaren
bostadsutvecklare som kan branschen och HSB på sina fem fingrar.
Utmaningarna är många. HSB har ett stort ansvar att bidra med ännu fler
bostäder när bostadskrisen bitit sig fast i snart sagt samtliga Sveriges
kommuner. Men utsikterna är trots allt goda. HSB bygger mer än på väldigt
många år. Och genom att vi låter vinsten gå tillbaka till nya bostäder har vi
en unik möjlighet att bidra med bostäder till hela Sverige, säger Anders Lago,
förbundsordförande HSB.
Henrik Zäther tillträder tjänsten som vd för Projektpartner till sommaren. I
samband med det återgår Magnus Ekström, som är tf vd, till tjänsten som
CFO på HSB Projektpartner.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•
•

ca 585 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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